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    ÚcÚcÚcÚc    
 

ðoàn ðình Mạnh 

Xứ Úc, người già sống ra sao, 
Ấm no, hạnh phúc hay gian lao, 
Qua thăm sẽ biết nơi ñất Úc, 
Họ sống an nhàn sướng làm sao. 
 

 

Úc là một nước tự do dân chủ, trên danh 
nghĩa theo Tư Bản Chủ Nghĩa giống như nước 
Mỹ. Tuy nhiên sống ở xứ “Miệt Dưới” một thời 
gian mới biết nước Úc thật ra theo Xã Hội Chủ 
Nghĩa, ñúng với ý nghĩa cao ñẹp của nó, giống 
như một số nước tự do dân chủ ở Bắc Âu. Dĩ 
nhiên là hoàn toàn khác biệt với “Xã Hội Chủ 
Nghĩa” của Việt Nam. 

Chánh phủ Úc dù do ðảng Lao ðộng cầm 
quyền hay do Liên ðảng Tự Do - Quốc Gia 
cầm quyền ñều áp dụng những chính sách 
nhằm giảm bớt sự khác biệt giữa người giầu 
với người nghèo, người có lợi tức cao với 
người có lợi tức thấp ñể ñem lại ổn ñịnh xã hội, 
ñồng thời vẫn cân bằng Ngân Sách Quốc Gia. 
Trước khi xẩy ra khủng hoảng kinh tế toàn cầu, 
nước Úc ñã ñạt ñược Ngân Sách thặng dư trong 
nhiều năm liên tiếp và chánh phủ không mang 
nợ.  

Những chính sách ñược áp dụng bao gồm: 
 

Thuế khóa: 

1. Thuế lợi tức cá nhân ở Úc vào năm Tài 
chánh 2012/13 ñược ấn ñịnh như sau: 

Lợi tức chịu thuế 
Thuế trên lợi tức 

0 - $18,200 Không 
$18,200 - $37,000 19 xu cho mỗi $1 trên $18,200 
$37,001 - $80,000 $3,572 cộng 32.5 xu cho mỗi $1 

trên $37,000 
$80,001 - $180,000 $17,547 cộng 37 xu cho mỗi $1 

trên $80,000 
$180,000 và trên nữa $54,547 cộng 45 xu cho mỗi $1 

trên $180,000 

 
Người có lợi tức cao $160,000 một năm sẽ 

ñóng thuế là $47,147 và tỷ lệ ñóng thuế là 
29.47% trên lợi tức. 

Người có lợi tức thấp $40,000 môt năm sẽ 
ñóng thuế là $4,547 và tỷ lệ ñóng thuế là 
11.37% trên lợi tức. 

Như vậy người có lợi tức cao phải ñóng 
thuế với tỷ lệ rất cao so với người có lợi tức 
thấp.  

Trường hợp người có lợi tức thật thấp $350 
một tuần tức $18,200 một năm thì hoàn toàn 
không phải ñóng thuế.  

 

2. Thuế nhà ñất: 
Khi mua nhà phải ñóng thuế con niêm bằng 6% 
trên giá mua nhà. Nhưng khi vào ở không phải 
ñóng thuế ñất hằng năm. Như vậy khi trẻ, ñi 
làm là lúc có khả năng ñóng thuế cao thì mua 



 

 

nhà phải ñóng thuế và khi lớn tuổi, về hưu là 
lúc có khả năng ñóng thuế thấp thì ở nhà không 
phải ñóng thuế. ðiều nầy hoàn hoàn trái ngược 
với một số nước Tây Phương theo Tư Bản Chủ 
Nghĩa, khi trẻ, ñi làm mua nhà thì không phải 
ñóng thuế con niêm nhưng khi lớn tuổi, về hưu 
ở nhà thì phải ñóng thuế ñất hằng năm.  
Nhờ không phải ñóng thuế ñất, mà ở Úc có 
nhiều người lớn tuổi về hưu mặc dầu lợi tức rất 
thấp, có khi chỉ sống nhờ tiền trợ cấp của chánh 
phủ, mà vẫn tiếp tục làm chủ ñược căn nhà họ 
mua cách ñây khoảng 30 năm. Có trường hợp 
khi mua chỉ ñộ 60, 70 ngàn ñô nhưng bây giờ 
lại trị giá bạc triệu.  
 

Quỹ Bảo hiểm Y tế Công – Medicare 

Chánh phủ thiết lập một quỹ bảo hiểm y tế 
công gọi là Medicare do chánh phủ ñiều hành. 
Mọi công dân và thường trú nhân Úc ñều ñóng 
góp 1.5% lợi tức chịu thuế của mình vào quỹ. 
Như vậy Tổng Giám ðốc một ðại Công Ty với 
lương căn bản là $4 triệu một năm sẽ phải ñóng 
góp vào quỹ $60,000 một năm trong khi ñó 
người có ñồng lương $40,000 một năm chỉ phải 
ñóng góp có $600 một năm.  

Khi cần ñiều trị tại bệnh viện công, thì tất 
cả công dân và thường trú nhân Úc bất kể già, 
trẻ, lớn, bé, ñi học, ñi làm, thất nghiệp hay về 
hưu ñều ñược ñối xử như nhau và hoàn toàn 
miễn phí. Như vậy tất cả người dân Úc ñều 
ñược bảo ñảm hưởng một nền y tế miễn phí với 
phẩm chất cao. 

Khi khám bệnh tại phòng mạch bác sĩ tư, 
thử máu, chụp quang tuyến, siêu âm v.v… mà 
những nơi cung cấp dịch vụ ñồng ý tính tiền 
thẳng với cơ quan Medicare thì bệnh nhân cũng 
không phải trả tiền. 

Ngoài ra còn có nhiều quỹ bảo hiểm y tế tư 
ñược ñiều hành song song với quỹ bảo hiểm y 
tế công nói trên. Nếu có khả năng tài chánh và 
gia nhập thêm vào quỹ bảo hiểm y tế tư thì khi 
cần ñiều trị tại bệnh viện ta có quyền chọn bệnh 

viện công hay tư nổi tiếng, cũng như bác sĩ 
chuyên khoa tài giỏi theo ý muốn. Như vậy thì 
người giầu, người có lợi tức cao vẫn sống 
sướng hơn người nghèo, người có lợi tức thấp. 
ðiều nầy thật ra lại có lợi cho nước Úc. Nó 
khuyến khích người ta phải cầu tiến, siêng 
năng, chịu khó làm việc, tránh ù lỳ, biếng nhác.  
 

Hệ thống quỹ Hưu trí bắt buộc: 

Một hệ thống quỹ hưu trí bắt buộc ñược 
thành lập vào năm 1992. Chủ nhân thay mặt 
cho công nhân ñóng góp vào quỹ một số tiền, 
mà hiện nay bằng 9% tiền lương một năm. Số 
tiền nầy sẽ tăng dần lên thành 12% vào năm 
2019. Như vậy khi ñi làm mọi người ñều bắt 
buộc phải tiết kiệm. Hiện quỹ có 1,500 tỉ ñô la 
tức hơn Tổng Sản Lượng hằng năm của Úc là 
1,350 tỉ ñô la. Theo dự trù số tiền nầy sẽ tăng 
lên thành 7,000 tỉ ñô la vào năm 2030. 
 

Trợ Cấp An Sinh Xã Hội: 
Trợ cấp An Sinh Xã Hội cho người lớn tuổi 

về hưu ở Úc ñược ấn ñịnh như sau: 
Những cặp vợ chồng có trong quỹ hưu trí 

số tiền ñến $250,000: trợ cấp tối ña $30,000 
một năm. 

Những cặp vợ chồng có trong quỹ hưu trí từ 
$250,000 ñến $1,000,000: cứ mỗi $1,000 trên 
$250,000 sẽ trừ bớt $40 một năm. 

Những cặp vợ chồng có trong quỹ hưu trí từ 
$1,000,000 trở lên: không trợ cấp. 

Như vậy những cặp vợ chồng lương cao khi 
về hưu, quỹ hưu trí của cả hai người có khoảng 
$1,000,000.  Thông thường họ rút ra khoảng 
6% tức là $60,000 môt năm ñể tiêu dùng và 
như vậy ñã có cuộc sống thoải mái. Chánh phủ 
không trợ cấp. 

Còn những cặp vợ chồng lương thấp khi về 
hưu, quỹ hưu trí có khoảng $250,000. Họ cũng 
rút ra khoảng 6% tức là $15,000 môt năm ñể 
tiêu xài và như vậy không thể nào ñủ sống. 
Chánh phủ sẽ trợ cấp tối ña $30,000 một năm. 



 

 

Sau khi nhận trợ cấp họ ñã có tổng cộng 
$45,000 một năm ñể chi tiêu và lúc nầy họ ñã 
có một cuộc sống tương ñối thoải mái. 

Bằng cách chỉ trợ cấp rộng rãi cho người 
cần trợ cấp mà chánh phủ ñã giảm hẳn sự cách 
biệt giữa cặp vợ chồng có $1,000,000 với cặp 
vợ chồng chỉ có $250,000 trong quỹ hưu trí. 

 
Tóm lại nhờ áp dụng thuế khóa công bằng, 

thành lập quỹ bảo hiểm y tế công - Medicare, 
cưỡng bách tiết kiệm trong khi ñi làm qua quỹ 
hưu trí và trợ cấp An Sinh Xã Hội hợp lý mà 
người lớn tuổi ở Úc khi về hưu dù có nhiều tiền 
hay ít tiền, dù khi ñi làm lương cao hay lương 
thấp thì tuyệt ñại ña số ñều có một cuộc sống 
an nhàn, ấm no và hạnh phúc ñem lại sự ổn 
ñịnh trong xã hội. Trong khi ñó chánh phủ vẫn 
cân bằng ñược Ngân Sách Quốc Gia, không ñể 
rơi và tình trạng vỡ nợ như một số quốc gia ở 
Âu Châu sau cuộc khủng hoảng kinh tế toàn 
cầu. 
 
Ghi chú: 

1. Trợ cấp An Sinh Xã Hội cho người lớn 
tuổi về hưu ở Úc phức tạp hơn nhiều. 
Số tiền hưởng trợ cấp ñược căn cứ vào 
nhiều yếu tố khác nhau chứ không phải 
chỉ căn cứ vào tiền có trong quỹ hưu trí.  

2. Những con số nói trên ñã ñược tính tròn 
gần ñúng cho giản dị, dễ ñọc và dễ 
hiểu. Tuy nhiên kết quả so với khi dùng 
con số chính xác cũng không khác bao 
nhiêu. 

3. Luật lệ ở Úc về thuế khóa, y tế, hưu trí, 
An Sinh Xã Hội thay ñổi thường xuyên. 

Do ñó những ñiều viết ra ở trên chỉ 
ñúng vào thời ñiểm tháng 6 năm 2013 
mà thôi. 

4. Các hình ảnh trong bài có tính cách 

minh họa, lấy từ Internet. 

 

 

 

 


